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Írta YouCanToo

Az Apache az egyik legnépszerűbb webszerver, és
ami a legszebb benne, hogy ingyenes. Számos
lehetőséget rejt magában, nagyon jól alakítható és
sokféle weblaptípus esetében használható. Szerver,
ami a személyes honlapoktól egészen a céges
szintig használható.

Mielőtt nekilátnánk, hadd jöj jenek a
figyelmeztetések.

Jegyezd meg: otthoni számítógépen szervert
üzemeltetni kockázatos dolog és mielőtt belefognál,
győződj meg arról, hogy a legfrissebb patchek
(foltok) és biztonsági frissítések telepítve vannak. Ez
az ismertető haladó felhasználók számára készült,
akiket nem zavar, ha szöveges beállító fájlokat kell
szerkeszteni és, ha szükséges, a számítógépük 80
as portját az internet felé megnyitni. Mint mindig, egy
erős tűzfal megléte, saját felhasználói szabályokkal
ajánlott. Tovább játszol?

Kezdjünk bele.

Mire lesz szükséged:

1. Egy PCre, amin a kedvenc Linux verziód fut.
Természetesen PCLinuxOS!

2. Egy állandó szélessávú internetkapcsolatra.
(DSL, vagy kábel. )

Első lépés: az Apache Webkiszolgáló telepítése

Nyisd meg a Synapticot és keress rá az „Apache”
ra. (jobbra fönt)

A következő fájlokat (programokat) akarjuk
telepítésre kijelölni

apachebase
apachemod_deflate
apachemod_perl
apachemod_php
apache
mod_ssl

Jelöld ki az
összeset
telepítésre és
engedélyezd a
további
igényelt
fáj lokat.

Kattints az „Al
kalmaz”ra az
ablakban, és
valami i lyet lát
hatsz. (jobbra)

Ismét kattintsa az „Alkalmaz” gombra a
párbeszédablak jobb alsó sarkában. A Synaptic
letölti és telepíti a kiválasztott fáj lokat.

Az Apache webszervert most már feltelepítetted a
gépedre. Most már bezárhatod a Synapticot.

Második lépés: a webkiszolgáló elindítása.

Nyiss konzolt és válts rootra.

Webszerver beállítása PCLinuxOS alatt
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Írd be a rootjelszót és nyomj Entert. Megjegyzés:
a rootjelszavad nem jelenik meg a képernyőn.

Észrevetted, hogy a parancssori bevitel jelzője fehér
$ jelről piros # jelre változott?

Akkor most a következő parancsot írd be:

service httpd start <nyomj Entert>

A következőt kell látnod:

Ha PIROS „SIKERTELEN”t látsz, menj vissza és
ellenőrizd az eddig csináltakat. Ha ZÖLD „OK”t
látsz, akkor böngészőben menj http: //localhost/ cím
re. Ha ezt látod, akkor az Apache webkiszolgáló
telepítése sikeres volt és működik. (jobbra fönt)

Harmadik lépés: Apache beállítása dokumentumok
megosztására a megfelelő könyvtárból.

Mondjuk, a zenegyűjteményedet szeretnéd
letölthetővé tenni a webszerveren keresztül és a
zenei fáj l jaid a /home/felhaszn/Zene könyvtárban
találhatók. Nanohoz hasonló szövegszerkesztővel
nyisd meg az /etc/httpd/conf/httpd.conf fáj lt.
(Megjegyzés: a fájl szerkesztéséhez rootjog kell . )
Ez az Apache beállító fájl ja. Noha hosszú és
ijesztően néz ki, az alapbeállítások zöme
használható. Csak kevés dolgot változtatunk meg.

Keresd a „DocumentumRoot”ot a 424. sorban. Ez
pil lanatnyilag így néz ki Documentroot
„/var/www/html”. A következőre akarjuk cserélni:
DocumentRoot „/home/felhaszn/Zene”.

Ezután meg kell változtatunk a 452. sort a
<Directory „/var/www/html”>ről <Directory
„/home/felhaszn/Zene">re

Már csak néhány további sort kell megváltoztatnunk.
A 470. sorban az „AllowOverride None”t
„AllowOverride all”ra. A 435. sor „Options Indexes
FollowSymlinks Multiviews”át „Options Indexes
FollowSymLinks MultiViews”ra. Eltávolítjuk a
kötőjelet az „Indexes” elől. Az utolsó változó sor az
504. Az „AccessFileName .htaccess”t „#
AccessFileName .htaccess”re írjuk át.

A sor elejére adtunk egy # jelet.

Mentsük el munkánkat. Ha nanot használsz, akkor
<Ctrl>+X, ami menti a változásokat és bezárja a
nanot. Minden alkalommal, amikor az Apache
beállító fájl ján változtatsz, újra KELL indítani a
webkiszolgálót, hogy a változtatások érvénybe
lépjenek. A konzol ablakában rootként írd be az
alábbi parancsot:

service httpd restart <nyomj entert>

A következőt kell látnod:

ZÖLD „OK”t KELL látni. Ha PIROS
„SIKERTELEN”t látsz, vagy bármilyen
hibaüzenetet (error), menj vissza és ellenőrizd a
munkádat.

Ismét nyisd meg a böngészőt és menj a
http: //localhost/ra. Ha minden jól sikerült, akkor
Zene könyvtárad listáját látod. (következő oldalon
balra fent)
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Figyeld meg, hogy IPcím is használható:

Negyedik lépés: gratulál j magadnak. Van egy házi
webszervered.

Ha NEM vagy tűzfal mögött, akkor a webszervert
más számítógépekről is elérheted a böngésző cím
sorába a komputered IPcímének beírásával. Ha
nem tudod a PCd IPcímében, menj a „What is My
IP address”re. Pl. ha a Te címed 12.34.567.890,
http: //12.34.567.890et írj a böngésző címsorába.

Ha tűzfal mögött vagy (wifi router), meg kell nyitnod
a 80as portot és forwardolni kell . De ez a cikknek
nem tárgya.
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http://whatismyip.com
http://whatismyip.com
http://www.scribus.net
http://www.linfx.com
http://pclinuxos.com/?page_id=7



